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Objetivo: apresentar as produções científicas que vêm sendo realizadas a partir da pesquisa 

intitulada “Processo de enfermagem como tecnologia do cuidado em um dos pontos das redes 

de atenção a saúde: instrumentalizando profissionais de enfermagem”, agregando importância 

para a enfermagem enquanto ciência que busca o cuidado integral e eficaz dos usuários nos 

serviços de saúde.  Metodologia: trata-se de um estudo exploratório descritivo, no qual foram 

analisadas as produções desenvolvidas por acadêmicas do curso de graduação em enfermagem 

da UDESC, vinculadas ao projeto de pesquisa mencionado. Resultados/discussões: o projeto 

de pesquisa sob parecer 1.836.351, iniciou no segundo semestre de 2016, oriundo das demandas 

de um programa de extensão do curso de Graduação em Enfermagem da UDESC, que visa a 

implantação e implementação do Processo de Enfermagem nas Redes de Atenção à Saúde 

(RAS). A busca das produções foi efetuada no Repositório Pergamu da Biblioteca universitária 

da UDESC. Identificou-se a necessidade de analisar como se efetiva o Processo de Enfermagem 

como tecnologia do cuidado mediante a processos educativos, a partir da instrumentalização de 

profissionais nos diversos contextos de cuidado, na região Oeste do Estado de Santa Catarina. 

O projeto de pesquisa tem como produto, até o momento, quatro trabalhos de conclusão de 

curso (TCC), três deles concluídos e um em andamento. Destes, um artigo está em análise em 

revista científica e quatro em elaboração. Embora apontado como necessidade a partir das 

demandas do programa de extensão, para propor o macroprojeto, também levou em 

consideração um TCC que abordou o tema “prevalência dos diagnósticos de enfermagem de 

pacientes em tratamento radioterápico” e objetivou identificar a prevalência dos diagnósticos 

de enfermagem (DE) com base na taxonomia NANDA-I em pacientes em tratamento 

radioterápico, e descrever as características definidoras (CD), os fatores relacionados (FR) e os 

fatores de risco (FRI) dos DE encontrados no estudo. A analise dos resultados apontou que os 

DE, os FR, as CD e os FRI tiveram uma grande relação com os tipos de cânceres identificados 

em cada paciente, o que é o ideal para a realização de um cuidado qualificado. Ainda, mostrou 

que existem poucos estudos publicados sobre esse tema, reforçando a importância da 

elaboração deste para a ciência da enfermagem. Dele se originou um artigo que foi publicado 

na Revista de Enfermagem da UFSM e outro está em análise por revista cientifica da 

enfermagem. Considerando os marcos iniciais que levaram à construção do macroprojeto, na 



                                 
sequencia apresentaremos um breve relato das primeiras construções oriundas do macroprojeto. 

O primeiro estudo produzido vinculado ao projeto de pesquisa foi intitulado como “Construção 

de Protocolo Assistencial para pacientes em tratamento radioterápico com base nos sistemas de 

linguagem padronizadas de enfermagem NANDA-I, NIC e NOC”. Para este trabalho foram 

descritos os DE prioritários deste perfil de paciente, os resultados de enfermagem (RE), as 

intervenções de enfermagem (IE) e suas respectivas atividades sensíveis aos resultados de 

enfermagem. Aliado aos sistemas de linguagem padronizados (SLP), que traz a prática baseada 

em evidencia para as ações de enfermagem, o protocolo assistencial orienta a Consulta de 

Enfermagem e permite detalhar a operacionalização da assistência de enfermagem e do 

cuidado, qualificando o trabalho, e minimizando os efeitos colaterais provenientes do 

tratamento radioterápico. Deste estudo está sendo produzido um artigo para publicação. Outro 

estudo denomina-se “Anamnese e exame físico na atenção hospitalar oncológica: 

(re)conhecendo a prática do enfermeiro”, que teve como objetivo (re)conhecer a formação e a 

prática dos enfermeiros que atuam na atenção hospitalar sobre a primeira etapa do Processo de 

Enfermagem. Como resultado foi verificado que, apesar de entenderem a importância desta 

etapa, os profissionais acabam não realizando-a em sua totalidade devido a fatores como:  pouco 

conhecimento, sobrecarga de trabalho, escassez de materiais e estrutura física não qualificada 

para realização. Como produto foi elaborado um instrumento de coleta de dados para o setor 

onde foi realizado o estudo e uma atividade educativa na forma de um curso de capacitação de 

anamnese e exame físico para enfermeiros na atenção hospitalar, ainda foi proposto a criação 

de um aplicativo de celular com informações a respeito do tema para sanar as dúvidas dos 

profissionais ainda em horário de expediente. Deste estudo ainda foi gerado dois artigos para 

publicação que estão em avaliação. O TCC mais recente foi apresentado em junho/2018: 

“Validação da ligação das intervenções de enfermagem NIC com os diagnósticos de 

enfermagem NANDA-I na ventilação mecânica em UTI”, estudo pioneiro no Brasil, com o 

objetivo de validar as ligações das intervenções de enfermagem com os DE relacionados à 

ventilação mecânica em uma Unidade de Terapia Intensiva. Têm-se pensado em propostas de 

artigos para o mesmo. O TCC, que está em andamento, nomeado “Prevalência dos diagnósticos 

de enfermagem em pacientes com câncer gastrointestinal”, visa identificar a prevalência dos 

diagnósticos de enfermagem de NANDA-I em pacientes com câncer gastrointestinal, além de 

caracterizar o perfil sociodemográfico, comportamental e de saúde desses pacientes, buscando 

uma análise e/ou associação estatística entre o câncer, os diagnósticos de enfermagem, e esses 

fatores sociodemográficos, comportamentais e de saúde. Ele será defendido no segundo 

semestre de 2018. Cabe destacar que foram publicados 19 resumos simples ou expandidos em 

eventos científicos da enfermagem em nível regional, nacional ou internacional. O projeto tem 

prazo final de execução em 2019 e pretende-se solicitar prorrogação por consideramos de 

extrema relevância para a implementação desta tecnologia de cuidado na atenção hospitalar. 

Conclusão: percebe-se que os estudos produziram tecnologias inovadoras e de grande 

relevância para a área da enfermagem, pois auxiliaram os serviços de saúde a atender os 

objetivos do projeto de pesquisa quando realizam apontamentos sobre o processo de 

enfermagem como tecnologia do cuidado, sendo este preconizado pela resolução COFEN 

358/2009. Esses resultados refletem a importância da pesquisa como produtora de 

conhecimento científico nas universidades, trazendo grandes reflexões, seguido de dados 

relevantes e, principalmente, com aplicabilidade nas práticas de enfermagem nos serviços de 

saúde, sendo estes divulgados por meio de artigos e resumos em eventos científicos. Ainda, 

demonstra claramente a integração ensino-serviço, bem como a ligação ensino, pesquisa, 

extensão para a academia com ações diretamente voltadas aos serviços que prestam cuidados 

de enfermagem ao paciente e sua família.  

 


